คำอธิบาำราำริบาำ
หมิดิบาำศึกษำทั่ิไป พ.ศ. 2549
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หมิดิบาำศึกษำทั่ิไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาที่มงุ่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้ างไกล มีความเข้ าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็ นผู้ใฝ่ รู้ สามารถคิดอย่างมี เหตุผล สามารถ
ใช้ ภ าษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ ดี มีคุณ ธรรม ตระหนักในคุณ ค่า ของศิลปะและวัฒ นธรรม
ทังของไทยและของประชาคมนานาชาติ
้
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคม
ได้ เป็ นอย่างดี
ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไป
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่ อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเข้ าใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ
2. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ
บนพื ้นฐานของข้ อมูลและข้ อเท็จจริงที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และตามหลักธรรม
3. เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจและมี จิตส านึกเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒ นาสิ่งแวดล้ อม
และตระหนักถึงความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
4. เพื่อให้ มีทกั ษะการศึกษาค้ นคว้ าและเรี ยนรู้ด้วยตนเองการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตการคิดอย่างมีเหตุผล
รู้จกั วิเคราะห์และปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกั ษะด้ านภาษาและการใช้ สารสนเทศในการติดต่อ
สื่อความหมายกับผู้อื่นและดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อให้ มี เจตคติที่ดีและซาบซึง้ ในคุณ ค่าของสัจ ธรรม ความดี ความงาม และการดารงตน
ให้ มี คุณ ค่าต่อ สัง คม มี ค่านิ ย มที่ พึง ประสงค์ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบ
มี ค วามซาบซึ ง้ ในศิ ล ปะและสุ น ทรี ย ภาพ ตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต นตามวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตย
6. เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจและทักษะเกี่ ยวกับการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ด้ านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้ ดารงชีวิตได้ อย่างมีความสุข
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุม่ วิชา โดยต้ องจัดให้ เรี ยนครบทุกกลุม่ วิชาตามข้ อกาหนด ทังนี
้ ้
หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้ เป็ นไปตามโครงสร้ างหลักสูตร ดังนี ้
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1. กลุ่มิบาำภำษำและกำาสื่อธสำา ให้ เลือธกเาีรนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ เกบน 3 หน่ ิรกบต

9 หน่ ิรกบต

าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

น (ท-ป-อธ)

สอธดคล้ อธงกัา
ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่

1541001
1541002
1541003
1541004

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

4
4
4
2,4

ทักษะการรับสารภาษาไทย
ทักษะการส่งสารภาษาไทย
การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ภาษาและการสื่อสารเพื่อท้ องถิ่น

1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้

ไม่ เกบน

6 หน่ ิรกบต สอธดคล้ อธงกัา

าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

น (ท-ป-อธ)

1551001
1551002
1551003
1551004
1551005

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการฟั ง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการฟั ง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษปฏิบตั กิ าร

ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่

4
4
4
4
4

2. กลุ่มิบาำมนุษรศำสตา์ ให้ เลือธกเาีรนิบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ 8 หน่ ิรกบต
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ 2 หน่ ิรกบต สอธดคล้ อธงกัา
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

น (ท-ป-อธ)

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริงของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้

ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่

5
5
5

ไม่ น้อธรกิ่ ำ 2 หน่ ิรกบต สอธดคล้ อธงกัา

าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

น (ท-ป-อธ)

2011001 สุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุนทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่

5
5
5

4
2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ
1001001 ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

2 หน่ ิรกบต
สอธดคล้ อธงกัา
น (ท-ป-อธ) ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่
2 (2-0-4)
1,2
2 (2-0-4)
2,4
2 (2-0-4)
1,4

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้ า
1631002 การศึกษาค้ นคว้ าและการเขียนบทนิพนธ์
1631003 ความรู้พื ้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า

2 หน่ ิรกบต
สอธดคล้ อธงกัา
น (ท-ป-อธ) ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่
2 (1-2-3)
4
2 (1-2-3)
4
2 (1-2-3)
1,4
2 (1-2-3)
4
2 (1-2-3)
4

3. กลุ่มิบาำสังคมศำสตา์ ให้ เลือธกเาีรนิบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ 6 หน่ ิรกบต
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ 2 หน่ ิรกบต
สอธดคล้ อธงกัา
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ
น (ท-ป-อธ)
ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่
2531001 วิถีไทย
2 (2-0-4)
1,5
2531002 วิถีโลก
2 (2-0-4)
1,5
2531003 ครอบครัวและสังคม
2 (2-0-4)
1,5
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
2 (2-0-4)
1,3
2561001 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
2 (2-0-4)
1
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ 2 หน่ ิรกบต สอธดคล้ อธงกัา
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

น (ท-ป-อธ)

2501002
2521001
2551001
3541001
3591001

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

เศรษฐกิจพอเพียง
ท้ องถิ่นศึกษา
การปกครองส่วนท้ องถิ่นไทย
การเป็ นผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน

ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่

1,3
1
1
1,4
1,4

5
4. กลุ่มิบาำิบทรำศำสตา์ และคณบตศำสตา์ ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ 9 หน่ ิรกบต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ เกบน 6 หน่ ิรกบต
สอธดคล้ อธงกัา
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

น (ท-ป-อธ) ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่

4121001
4121002
4121003
4121004

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พื ้นฐาน
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้ งาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และสื่อประสม

4
4
4
4

4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ เกบน 6 หน่ ิรกบต
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

สอธดคล้ อธงกัา
น (ท-ป-อธ) ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่

4091001 คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน
4091002 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
4091003 คณิตศาสตร์ กบั การตัดสินใจ

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือธกเาี รนาำริบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ เกบน 6 หน่ ิรกบต
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

น (ท-ป-อธ)

4001001
4001002
4001003
4001004

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒน
วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิตประจาวัน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
พืชพรรณเพื่อชีวิต

2
2
2
สอธดคล้ อธงกัา
ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่

2,3
2,3,6
2,3
2 ,3

5. กลุ่มิบาำพลศึกษำและนันทนำกำาให้ เลือธกเาีรนิบาำต่ อธไปนี ้ ไม่ น้อธรกิ่ ำ 2 หน่ ิรกบต
าหัสิบาำ าื่อธิบาำ

น (ท-ป-อธ) ิัตถุปาะสงค์ ท่ ิั ไปที่สอธดคล้ อธงกัา

1161001
1161002
1161003
1161004

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
กีฬาศึกษา

6
6
6
6

6
คำอธิบาำราำริบาำ

าหัสิบาำ าื่อธและคำอธิบาำราำริบาำ
น(ท-ป-อธ)
1001001 ภำิะผู้นำและกำาจัดกำารุคใหม่
2(2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณ ลักษณะของผู้นาที่ ดีโดยทั่วไป ประเภทของผู้นา
ในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุ งภาวะผู้นาและผู้ตามและบทบาทหน้ าที่ผ้ ตู ามที่ดี มนุษย์สมั พันธ์
และ การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและกระบวนการวางแผน
1001002 กำาคบดิบเคาำะห์ กำาค้ นคิ้ ำและกำาใา้ เหตุผล
2(2-0-4)
Research and Critical Thinking Skills
ศึก ษารู ป แบบและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความจ าเป็ นที่ ต้ อ งพัฒ นากระบวนการคิ ด
การศึกษาค้ นคว้ าและการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ หลักการ องค์ประกอบและ
เทคนิคในการพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้ เหตุผล การคิดอย่างสร้ างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิด
แบบอุป นัย การคิด อย่า งมี วิจ ารณญาณการคิด แบบแก้ ปั ญ หา การใช้ ภ าษากับ การคิด และการเสนอ
ความคิด การประยุกต์ใช้ ความคิดในวิชาชีพ และชีวิตประจาวัน
1001003 พฤตบกาามมนุษร์ กัากำาพัฒนำตน
2(2-0-4)
Human Behavior and self Development
ศึกษาพฤติก รรมมนุษ ย์ และสาเหตุปัจ จัยแห่ ง พฤติกรรม การพัฒ นาตนเอง มนุษ ยสัม พัน ธ์
เพื่อการทางานร่วมกันและการอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุข
1511001 จาบริาามกัามนุษร์
2(2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริ ยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริ ยธรรมต่อมนุษย์
เกณฑ์ตดั สินทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์การประยุกต์ใช้ หลัก
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
1511002 คิำมจาบงขอธงาีิบต
2(2-0-4)
Meaning of Life
ศึกษาความจริ ง ของชี วิต ความหมายของชี วิต การดารงชี วิต ในสังคมปั จ จุบัน และโลกยุค
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การนาเอาความจริ งและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ ใน การ
แก้ ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มี
สันติสขุ และสังคมที่มีสนั ติภาพ
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น(ท-ป-อธ)
1521001 พุทิศำสน์
2(2-0-4)
Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
กับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
หลักกรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เป็ นต้ น หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเน้ นการปฏิบตั ใิ ชีวิตประจาวัน การรู้จกั
ตนเองการพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
1541001 ทักษะกำาาัาสำาภำษำไทร
3(2-2-5)
Thai Information Receptive Skills
ศึ ก ษาหลั ก การการฟั ง การอ่ า น จากสื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า ง ๆการคิ ด วิ เคราะ ห์
การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ
ปฏิบตั ิให้ ครอบคลุมสารทุกประเภท จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายและกาหนดให้ อ่านหนังสือ
นอกเวลาประกอบ
1541002 ทักษะกำาส่ งสำาภำษำไทร
3(2-2-5)
Thai Information Productive Skills
ศึกษารู ป แบบ และวิธี การส่งสารประเภทต่าง ๆ จากทรัพ ยากรสารสนเทศ โดยนาเสนอ
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยวาจาและลายลักษณ์
ปฏิบตั ิการพูด-เขียน อธิบายการพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงานทางวิชาการ
ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ
1541003 กำาสื่อธสำาเพื่อธจุดปาะสงค์ เฉพำะ
Communication for Specific Purpose
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ปฏิบตั ิการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

3(2-2-5)

1541004 ภำษำและกำาสื่อธสำาเพื่อธท้ อธงถบ่น
3(3-2-5)
Language and Local Communication
ศึก ษาหลัก การและบทบาทของการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารเพื่ อ ท้ อ งถิ่ น จากวรรณกรรม
ท้ องถิ่นประเภทต่าง ๆ
ปฏิบตั กิ ารเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
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น(ท-ป-อธ)
1551001 ภำษำอธังกฤษเพื่อธกำาสื่อธสำา 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้ างของคาศัพท์ และประโยคในสถานการณ์
ต่างๆที่เคยได้ เรี ยนมาแล้ ว และฝึ กทักษะการสื่อสารเพื่อให้ สามารถสื่อสารได้ อย่างถูกต้ องและมีความมัน่ ใจ
ในการใช้ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมากขึ ้น
1551002 ภำษำอธังกฤษเพื่อธกำาสื่อธสำา 2
2(2-0-4)
Communicative English 2
ศึก ษาไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษเพิ่ ม เติม และฝึ กทัก ษะการเรี ย นภาษาจากแหล่ง การเรี ย น
ที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทักษะการสื่อสาร นาเสนอข้ อมูลที่จาเป็ น และ
ใช้ ได้ ในชีวิตจริง
1551003 ทักษะกำาฟั ง - กำาพูดภำษำอธังกฤษ 1
2(1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟั ง-พูดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ทักษะการฟั ง ในสถานการณ์ตา่ งๆ เพื่อให้ จบั ใจความหลัก รายละเอียดปลีกย่อยการจดบันทึก
ย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอความเห็ น ข้ อมูลที่ได้ จากการฟั งเพื่ อพัฒ นาทักษะการสื่อสารที่จาเป็ น
รวมทังเรี
้ ยนรู้วฒ
ั นธรรมของเจ้ าของภาษา
1551004 ทักษะกำาฟั ง - กำาพูดภำษำอธังกฤษ 2
2(1-2-3)
Listening – Speaking 2
ศึ ก ษาทั ก ษะการฟั ง- การพู ด ภาษาอั ง กฤษแบบเข้ ม เพื่ อ ให้ สามารถสื่ อ สารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเตรี ยมความพร้ อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สงู ขึ ้น
1551005 ภำษำอธังกฤษปฏบาัตกบ ำา
2(1-2-3)
Operational English
ฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษทัง้ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นที่ ใ ช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่ องมือ ห้ องปฏิบตั ิการ แนะนาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ตา่ ง ๆ
ปฏิบตั ิการพูดในงานพิธีการ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงานประวัติ
ส่วนตัว เขียนหนังสือราชการ
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น(ท-ป-อธ)
1631001 สำาสนเทศและกำาศึกษำค้ นคิ้ ำ
2(1-2-3)
Information for Study Skill and Research
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้ างอิง เครื่ องมือสืบค้ นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้ าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอ้ างอิง
1631002 กำาศึกษำค้ นคิ้ ำและกำาเขีรนาทนบพนิ์
2(1-2-3)
Study Research and Paper Report
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิพนธ์ ศึกษาค้ นคว้ าสารสนเทศ จากแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้ างอิง การบันทึกและเรี ยบเรี ยงสารสนเทศ การนาเสนอบทนิพนธ์
1631003 คิำมาู้ พนื ้ ฐำนทำงสำาสนเทศศำสตา์
2(1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญ และขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์ กับสาขาวิชาอื่นคุณค่า
และความต้ องการสารสนเทศในสังคมปั จจุบนั ระบบสารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและ
รับบริการสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสารสนเทศ
1631004 เทคโนโลรีสำาสนเทศในสำนักงำน
2(1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในองค์กรทัว่ ๆ ไป
การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั งานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ อุปกรณ์ในการบันทึก และการสืบค้ น
ข้ อมูล การสร้ างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น ตลอดจนระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
1631005 เทคโนโลรีสำาสนเทศเพื่อธกำาศึกษำค้ นคิ้ ำ
2(1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่ ง บริ ก ารสารสนเทศ การสื บ ค้ นสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย การใช้ OPAC ฐานข้ อมู ล และ
บริการฐานข้ อมูล บริการและการใช้ อินเทอร์ เน็ต การสืบค้ นสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การ
สืบค้ นสารสนเทศจาก CD-ROM
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น(ท-ป-อธ)
2011001 สุนทาี รภำพทำงทัศนศบลป์
2(2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ
พร้ อมทัง้ ขอบข่ า ยของศิ ล ปะ ความหมายของสุ น ทรี ย ภาพและทัศ นศิ ล ป์ การรั บ รู้ ทางการมองเห็ น
มิติในทัศนศิลป์แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ส่วนประกอบความงามทัศนศิลป์การจัดภาพ
ของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการสร้ างงานทัศนศิลป์ อิทธิพลที่ทาให้ ทศั นศิลป์
มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ในงานทัศนศิลป์
ตะวันตกและประเทศไทย คุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้ านความงามและเรื่ องราวโดยผ่านขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ใน
หลักการดูงานทัศนศิลป์เบื ้องต้ น และนาเข้ าสู่ขนความซาบซึ
ั้
้ง ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์เพื่อนามาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ ้ง ทางสุนทรี ยภาพ
2051001 สุนทาี รภำพทำงศบลปะกำาแสดง
2(2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึกษาและจาแนกข้ อต่างในศาสตร์ ของความงาม ความหมายของ สุนทรี ยภาพทางศิลปะ
การแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของการรับรู้
ศาสตร์ ตา่ ง ๆ ของการเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนบรม
2(2-0-4)
Music Appreciation
ศึกษาองค์ประกอบพื ้นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบ
เห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้ รับการยกย่องบางบท ประวัตดิ นตรี ที่ควรทราบ
2501002 เศาษฐกบจพอธเพีรง
2(2-0-4 )
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี ใหม่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับตนเองและ
ชุมชน ศึกษากรณีตวั อย่างในชุมชน
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น(ท-ป-อธ)
2521001 ท้ อธงถบ่นศึกษำ
2(2-0-4)
Local Study
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวาทกรรมการศึกษาท้ องถิ่ น ความส าคัญ และความสัม พัน ธ์ ของ
การศึกษาท้ องถิ่นกับโลกาภิวตั น์ ศึกษาท้ องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชุมชน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการโดยเน้ นการศึกษาชุมชนท้ องถิ่น
ด้ านพัฒนาการ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขและทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
2531001 ิบถีไทร
2(2-0-4)
Thai Living
ศึก ษาประเทศไทยด้ านกายภาพ โครงสร้ าง วิ วัฒ นาการและพัฒ นาการด้ านสัง คมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพปั ญหาและแนวทางขจัดปั ญหาสังคมไทย โดยศึกษา
การพัฒนาโครงการ อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ ทฤษฎี ใหม่และเศรษฐกิ จพอเพี ยง ภูมิ ปั ญญาชาวบ้ านและ
ท้ องถิ่น
2531002 ิบถีโลก
2(2-0-4 )
Global Living
ศึกษาโลกทังทางกายภาพและชี
้
วภาพ ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมซึ่ง
เป็ นปั จจัยของวิวฒ
ั นาการของสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบโลกในด้ าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒ นาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ของสังคมโลก
2531003 คาอธาคาัิและสังคม
2(2-0-4 )
Family and Society
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้ าที่ ลักษณะของครอบครัว จิตวิทยาครอบครัว
คุณธรรม จริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยู่ของครอบครัว ปั ญหาครอบครัว และแนวทางแก้ ไข
อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม
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น(ท-ป-อธ)
2541001 มนุษร์ าุมานและสบ่งแิดล้ อธม
2(2-0-4)
Human being, Community and Environment
ศึก ษาระบบนิ เวศ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งมนุษ ย์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผลกระทบ
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้ อม ด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มในมิ ติท างสัง คม การจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มโดยชุม ชน ภูมิ ปั ญ ญาด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มตลอดทัง้
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ ชมุ ชนท้ องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู้
2551001 กำาปกคาอธงส่ ินท้ อธงถบ่นไทร
2(2-0-4)
Thai Local Government
ศึ ก ษาโครงสร้ าง อ านาจหน้ าที่ แ ละการปกครองของไทย แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเมื อ ง
และการปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นรากฐานการปกครองและการพัฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตย ประวัติ
พั ฒ น าก ารการป ก ค รองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ไท ยแล ะก ฎ ห ม ายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ก ารป กค รองท้ องถิ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มของ การ
ปกครองท้ องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักปกครองท้ องถิ่นไทย
2561001 คิำมาู้ เาือธ้ งต้ นเกี่ริกัากฎหมำรทั่ิไป
2(2-0-4)
Introduction to Law
ศึกษากฎหมายพื น้ ฐานทั่วไป ทัง้ กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่ ม าของกฎหมาย
ลั ก ษณะและชนิ ด ต่ า ง ๆ ของกฎหมาย ล าดับ ชัน้ ของกฎหมายและความรู้ เกี่ ย วกั บ กฎหมายแพ่ ง
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
3541001 กำาเป็ นผู้ปาะกอธากำา
2(2-0-4)
Entrepreneur
ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็ นผู้ประกอบการ ได้ แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน
การบริ หารบุคลากร การบริ หารสานักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือก
ตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้ อมที่มี อิทธิ พ ลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ใน
ฐานะที่ เป็ นผู้ ประกอบการที่ ยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม การประเมิ น ตนเองส าหรั บ การเป็ น
ผู้ประกอบการ
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น(ท-ป-อธ)
3591001 เศาษฐกบจในาีิบตปาะจำิัน
2(2-0-4)
Economy in Everyday Life
ศึ ก ษาหลั ก การเบื อ้ งต้ นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ เป็ นพื น้ ฐานส าหรั บ การท าความเข้ าใจ
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการกาหนดราคา
สินค้ าในตลาด เงินตราและสถาบันการเงิน รูปแบบการใช้ จ่ายของประชาชนและผลกระทบต่อ
ระบบ
เศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4001001 ิบทรำศำสตา์ และเทคโนโลรีเพื่อธกำาพัฒนำ
2(2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึก ษาความหมายและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภู มิ ปั ญญา
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้ องถิ่นและของไทย ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความสาคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนา
ท้ องถิ่น สังคมและประเทศไทยบนพื ้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
4001002 ิบทรำศำสตา์ เพื่อธาีิบตปาะจำิัน
2(2-0-4)
(Science for Everyday Life)
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวิตประจาวัน สมุนไพร ความรู้พื ้นฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีการสื่อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีตอ่ ชีวิตประจาวัน
4001003 กำาอธนุาักษ์ ส่ งบ แิดล้ อธมและทาัพรำกาิาามาำตบ
2(2-0-4)
(Conservations of Environments and Natural Resources)
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภท และความสาคัญทางสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของสิ่ ง แวดล้ อมต่ อ สัง คม ศึ ก ษาสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อมในท้ องถิ่ น ระดับ ชาติ แ ละโลก
สถานภาพสิ่งแวดล้ อม ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต องค์รวมของสิ่งแวดล้ อมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่าง การอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรที่ ป ระสพความส าเร็ จ
โครงการในพระราชดาริ ทิศทางแนวโน้ มในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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น(ท-ป-อธ)
4001004 พืาพาาณเพื่อธาีิบต
2(2-0-4)
(Plants for Life)
ศึ ก ษาความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณต่ อ ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ
ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ในการใช้ ประโยชน์ จ ากพื ช พรรณ โครงการอนุรัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ
1161001 กีฬำและนันทนำกำาเพื่อธคุณภำพาีิบต
2(1-2-3)
(Sports and Recreation for Well-Being)
ศึกษาความส าคัญ และความจ าเป็ นของการเล่นกี ฬ าและการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนันทนาการ
ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการ คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมกี ฬ า
และนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื ้องต้ นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002 กำาอธอธกกำลังกำรเพื่อธสุขภำพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการ
และขันตอนของการออกก
้
าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านต่าง ๆ
การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้ สอดคล้ องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกาลังกาย
ฝึ กการออกก าลั ง กายอย่ า งถู ก วิ ธี การใช้ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ การออกก าลั ง กาย
การฝึ กการออก กาลังกายในสถานบริการการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003 กำาลีลำศเพื่อธสุขภำพ
2(1-2-3)
Dance for Health
ศึก ษาประวัติข องลี ล าศ ประเภทของจัง หวะในการลี ล าศ มารยาทในการเข้ า สัง คมและ
การลีลาศ คุณค่าของการลีลาศที่มีต่อร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ความสัมพันธ์ของ
การลีลาศที่มีตอ่ สุขภาพ และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทักษะการลีลาศ การรู้จงั หวะดนตรี การควบคุมร่างกาย และการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล
การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
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น(ท-ป-อธ)
1161004 กีฬำศึกษำ
2(1-2-3)
Sports Education
ศึกษาความเป็ นมากีฬา คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
บทบาทของการกี ฬ าต่อ การพัฒ นาคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม การป้ องกัน การบาดเจ็ บ จากการกี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึง่ ประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใจ การจัดการแข่งขัน
4091001 คณบตศำสตา์ พนื ้ ฐำน
2(2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้ างของคณิตศาสตร์ การให้ เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั
ระบบเลขฐานจานวนจริง
4091002 คณบตศำสตา์ ในาีิบตปาะจำิัน
2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่าซื ้อ ค่านายหน้ า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี ้ย หุ้นและดัชนี
ราคาภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ การคานวณหาพื ้นที่และปริมาตรในการซื ้อขาย
ปฏิบตั กิ ารใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการคานวณ
4091003 คณบตศำสตา์ กัากำาตัดสบนใจ
2(1-2-3)
(Mathematics and Decision Making)
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่สว่ นกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะ เป็ น
และทฤษฎีการตัดสินใจเบื ้องต้ น
ปฏิบตั กิ ารใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้ านสถิติและการตัดสินใจ
4121001 เทคโนโลรีสำาสนเทศและคอธมพบิเตอธา์ พืน้ ฐำน
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึ ก ษาความรู้ เบื อ้ งต้ นเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อ สารข้ อมู ล และ
ระบบเครื อข่ายเบื ้องต้ น การใช้ งานระบบปฏิบตั กิ าร อินเทอร์ เน็ต และโปรแกรมประมวลผลคา
ปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประมวลผลคาและโปรแกรมสาหรับการใช้
งานอินเทอร์ เน็ต
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น(ท-ป-อธ)
4121002 คอธมพบิเตอธา์ และกำาปาะรุกต์ ใา้ งำน
3(2-2-5)
Computer and Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้ งานในปั จจุบนั
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ งาน
ปฏิบตั ิการใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็จรูปที่นาไปประยุกต์ใช้ งาน
4121003 กำาพัฒนำาะาาสำาสนเทศานาะาาเคาือธข่ ำร
3(2-2-5)
Development Information System On Network
ศึกษาเครื่ องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปที่นิยมในปั จจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้ กบั ระบบงานขององค์กร
ปฏิบตั ิการออกแบบและสร้ างเว็บเพจ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
4121004 คอธมพบิเตอธา์ และสื่อธปาะสม
3(2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่อประสม การใช้ งานคอมพิวเตอร์ ทางด้ านสื่อประสม อุปกรณ์
ระบบและวิธีการทางสื่อประสม โดยใช้ โปรแกรมด้ า นกราฟิ ก เช่น การตกแต่งภาพ การทาภาพเคลื่อนไหว
โปรแกรมจัดทาวีดทิ ศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ ประกอบกับระบบงานขององค์กร
ปฏิบตั กิ ารสร้ างสื่อประสม ประกอบการใช้ งาน

